
ضمن برامج األطباء الزائرين تعلن 
مستشفى املواساة اجلديد عن زيارة جراح 
التجميل البروفيسور د. أنثوني ولف 
رئيس قسم التجميل في جامعة ميامي 
بالواليات املتحدة األمريكية واحلائز على 
جائزة أفضل جراح في أمريكا والدكتورة 
كلليللارا بللوتللي رئلليللسللة مللركللز فلليللال بيال 
التجميلي الشهير في ميالنو - إيطاليا 
املتخصصة فللي عمليات جتميل الثدي 
ونحت اجلسم بعد عمليات انقاص الوزن 
والتخسيس حيث تستغرق الزيارة ما 

بني 20 نوفمبر حتى 26 نوفمبر 2018.
والبروفيسور د. أنثوني ولف حاصل 
على البورد االمريكي في جراحة التجميل، 
رئلليللس اجلمعية األمريكية للجمجمة 
والللوجللة والللفللك، متخصص في عمليات 
التجميل للكبار واألطفال باإلضافة إلى 
أنه متخصص في جتميل تشوهات الوجة 
واجلمجمة لألطفال، جتميل األذن واألنف 
وازالللة الوحمات اجللدية ورئيس قسم 
التجميل لألطفال فى مستشفى ميامي 

لالطفال.
ويلللقلللدم جللملليللع اخللللدملللات املتعلقة 
بجراحات التجميل باإلضافة إلللى أنه 
مللتللخللصللص فلللي جتللملليللل وشلللد الللوجلله 
وجتميل األنللف واألذن والرقبة، تعديل 
تشوهات اجلمجمة والفك ونحت اجلسم 
خاصة بعد عمليات التكميم وتخفيف 

الوزن.
أما الدكتورة بوتي فهي متخصصة في 
عمليات جتميل الثدي ونحت اجلسم بعد 

عمليات انقاص الوزن والتخسيس.
وبهذه املناسبة صرحت املستشفى أن 
الزيارة تأتى فى إطار برنامج مستشفى 
املواساة لألطباء الزائرين والذى يعبر عن 
حرص إدارة مستشفى املواساة اجلديد 
على احلصول على أفضل املهارات الطبية 
العاملية واإلختصاصات النادرة، لتقدم 
ملرضاها كل ما هو جديد فى فى تقنيات 
التشخيص والعالج  داخل دولة الكويت 
بدالً من السفر للخارج للحصول على هذه 

اخلبرات الطبية العاملية.

جراح التجميل البروفيسور أنثوني ولف والدكتورة 
كيارا بوتي يزوران »املواساة اجلديد«
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املجلس البلدي يوافق على تشكيل 
جلنة ملراقبة وتطوير الطرق السريعة 

وافللق املجلس البلدي خالل جلسته املنعقدة 
أمس برئاسة رئيس املجلس أسامة العتيبي على 
تشكيل جلنة ملراقبة وتطوير الطرق السريعة 

تترأسها وزارة الداخلية.
ووافق املجلس أيضا على طلب الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري ترحيل محور جسر املشاة 
املخصص سابقا بني منطقتي خيطان والفروانية 
فوق طريق املطار باملوقع رقم )3( الى موقع آخر 
بديل لتفادي التعارض بني جسر املشاة املقترح 

وجسور السيارات القائمة بنفس املنطقة.
كما وافق على طلب وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية بشأن توسعة املسجد املقرر ضمن 
منطقة جليب الشيوخ واملوافقة ايضا على طلب 
وزارة التربية توسعة املوقع املخصص ملدرسة 

خاصة ضمن القطعة )54( في منطقة املنقف.
ووافلللق على طلب وزارة االشللغللال العامة 
التصريح بترخيص مصنع اسفلت مؤقت في 
منطقة النويصيب لشركة املقاولون العرب لتنفيذ 
تصميم وانللشللاء وصيانة تقاطعات وفتحات 

التفاف علوية عكسية على طريق النويصيب.
كما وافق املجلس على طلب املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية التصريح بترخيص خالطة 
مللركللزيللة مؤقتة لشركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت لتنفيذ وانشاء وصيانة املباني العامة 

بالقطعة رقم )E( في مشروع مدينة صباح االحمد 
السكنية.ووافق على طلب الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري على تخصيص مللسللارات مؤقته 
النشاء واستكمال وصيانة الطرق والتقاطعات 

للجزء القائم من طريق الدائري السابع.
ووافق ايضا على طلب الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية بتعديل قرار املجلس 
الللصللادر بللشللأن تخصيص مباني مكاتب مع 
خدماتها وغرف مضخات وخزانات ارضية ضمن 
مشروع تشجير طريقي النويصيب والوفرة 
والللزور. كما وافق املجلس على الطلب املقدم من 
وزارة الدفاع بتخصيص أرض ملعسكرات القوة 
البرية فللي منطقة الوفرة.على صعيد متصل 
صادق املجلس على توصيات ورشة عمل جلنة 
محافظة الفروانية والتي أوصت بإعادة تخطي 
مشاريع املللدن العمالية ودراسللة منطقة جليب 

الشيوخ من املخطط الهيكلي.
وأوصلللت الللورشللة بتشكيل جلنة مللن جميع 
اجلهات املختصة تتولى متابعة وحل املشاكل 
واملعوقات التي تواجه مشاريع تطوير منطقة 
جليب الشيوخ والطلب من اجلهات احلكومية 
تقدمي رؤيتها االستثمارية ورغبتها في االستثمار 
واالسللتللفللادة مللن املللسللاحللات فللي منطقة جليب 

الشيوخ بعد استكمالها.

جامعة الكويت تستعني مبعلمي لغة اإلشارة 
ملساعدة الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية

أعلنت جامعة الكويت موافقة وزارة التربية 
االستعانة بخدمات معلمي لغة االشارة ملساعدة 
طلبة اجلامعة مللن ذوي االعللاقللة السمعية في 

احملاضرات واالختبارات. 
 وأكد عميد شؤون الطلبة علي النامي في بيان 
صحفي أمس األثنني ان احتياجات ذوي اإلعاقة 
من القضايا املهمة التي توليها اجلامعة اهتمامها 
الللبللالللغ حيث تشكل هللذه الفئة ركللنللا أساسيا 
في املجتمع الطالبي األكللادميللي.   وأوضللح ان 
العمادة تسعى دائما الى توفير كافة االحتياجات 
واخلللدمللات التعليمية للطلبة من ذوي االعاقة 
السمعية خللق بيئة اكادميية جاذبة ومالئمة 

لهم.  
 وقال النامي عقب اجتماعه مع أمني سر جمعية 
متابعة قضايا املعاقني علي الثويني انه سيتم 
تعديل جداول الطلبة الصم مبا يتناسب مع معلمي 

لغة االشارة خاصة خالل الفترة الصباحية بحيث 
ال يؤثر على وظائفهم األساسية.  

 وأشار الى انه ناقش مجموعة املالحظات التي 
تقدم بها الطلبة حملاولة إيجاد حلول لها مثل 
تناسب الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس 
مع الطلبة وتخصيص الكم الكافي من الشرح لهم 
خالل احملاضرات حلاجتهم ملجهود أكبر من قبل 
أعضاء هيئة التدريس باإلضافة إلى ايجاد حلول 
للصعوبات التي تواجه الطلبة في املواد العلمية.  

 ولفت الللى انلله مت االتللفللاق على حصر املللواد 
والتخصصات لطلبة ذوي االعللاقللة السمعية 
وتوفير املعلمني املترجمني للغة االشلللارة مبا 
يتوافق مللع تخصصات الطلبة باإلضافة الى 
مخاطبة جميع كليات اجلامعة للتأكيد على 
قانون ذوي االعللاقللة امللزم 2010/8 واملعني 

بتوفير جميع االحتياجات التعليمية لهم.

مجلس الشارقة لإلعالم يطلق املوسم الثاني 
من برنامج »أصحاب السلطة« الكويتي

أطلق مجلس الشارقة لالعالم أمللس االثنني 
املوسم الثاني من برنامج )اصحاب السلطة( الذي 
يخرجه فريق عمل كويتي وذلك بحضور رئيس 

املجلس الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي.
وشلللارك فللي حفل اطلللالق املللوسللم الثاني من 
البرنامج مقدم وصاحب الفكرة الكويتي عثمان 
العنجري واملسؤول عن البرنامج عبر تواصل 

التواصل االجتماعي فهد الرحماني.
وحضر احلفل اعالميني واكادمييني عرب ومت 
استعراض على هامش احلفل فكرة البرنامج 
وجناحاته كأحد التجارب العربية االعالمية 

الشبابية.
واشللللاد رئلليللس مللجلللللس الللشللارقللة لللالعللالم 
بالبرنامج كنموذج اعالمي يدل على إمكانيات 
الشباب العربي والذي بدأ عبر موقع )اليوتيوب( 
ويبث حاليا على إحللدى القنوات الكويتية من 
استضافة شخصيات عاملية من قادة دول وأعمال 
وأبطال رياضيني كرئيس الوزراء املاليزي مهاتير 
محمد وبطل املالكمة االمريكي مايك تايسون 

واالعالمي األمريكي الري كينج وغيرهم الكثير.
وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي حرص 
إملللارة الللشللارقللة على دعللم املللواهللب اإلبللداعلليللة 
وحتفيزها وتعزيز التعاون اإلعللالمللي العربي 
مشيدا بجهود فريق عمل البرنامج الذين متكنوا 
خالل فترة وجيزة من تقدمي جتربة إبداعية عربية 
وترسيخ مكانة البرنامج للتعرف على مناذج 
قيادية عاملية تركت أثرها اإليجابي في العديد من 

القطاعات.
ودعا الكفاءات الشابة العربية إلى تبني املزيد 
من األفكار اإلبداعية واستقطاب أصحاب املنطق 
واملعرفة والعلم واخلبرة والتأثير اإليجابي مبا 

ينقل جتاربهم وخبراتهم املفيدة للقطاع العام.
وأعرب الشيخ سلطان بن أحمد عن بالغ تقديره 
لتجربة اإلعالم الكويتية مشيدا بالكوادر اإلعالمية 
الشابة وأصحاب التجربة واخلبرة مبا يساهم في 

تعزيز منظومة اإلعالم العربي.
ولفت الى ان نادي الشارقة للصحافة يحرص 
كمجتمع معرفي ومهني متخصص على تعميم 
االستفادة ونقل اخلللبللرات واملللعللارف اإلعالمية 
الناجحة من مختلف أنحاء الوطن العربي عبر 
األمللسلليللات واجللللللسللات احلللواريللة واستضافة 

أصحاب اخلبرة والكفاءة.
من جانبه تناول مقدم البرنامج والرئيس 
التنفيذي للشركة املنتجة الكويتي عثمان 
العنجري خالل احلفل انطالق الرسالة اإلعالمية 
لبرنامج )أصللحللاب السلطة( مللؤكللدا على أن 
التجربة واجهت صعوبات في بدايتها »وكانت 
مبثابة حتدي نحو النجاح« موضحا أن البرنامج 
استطاع بفترة وجيزة حتقيق جناحات كبيرة 

استقطبت املشاهد العربي.
واعللرب العنجري عن شكره لرئيس مجلس 
الشارقة لإلعالم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي 
علللللى إتللاحللة الللفللرصللة إلطلللالق املللوسللم الثاني 
للبرنامج من إمارة الشارقة مشيدا بدور )نادي 
الشارقة للصحافة( فللي خلق منصة حوارية 
اعالمية أتاحت لفريق العمل بالتواصل املباشر 

مع اجلمهور.
ومت خالل حفل االطالق تقدمي ملخص مصور 
ملا قدمه املوسم األول من البرنامج وحتضيراته 
املختلفة فيما مت مناقشة العديد من املوضوعات 
املتعلقة باملشاهد واملواقف والنقاشات واختيار 
الضيوف إلى جانب احلديث عن تفاصيل امليزانية 
التي خصصت لتنفيذ البرنامج في البداية وكيفية 

استقطاب الرعاة والتسويق للفكرة.
يذكر ان برنامج )اصحاب السلطة( هو برنامج 
حواري كويتي يذاع عبر موقع )يوتيوب( وبثت 
اولللى حلقاته في فبراير 2017 وهللو من تقدمي 
اإلعللالملليللني الكويتيني عثمان العنجري وفهد 
الرحماني يرتكز على مقابالت لشخصيات تركت 

بصمتها في العالم. )النهاية(س م

جامعة الكويت

البروفيسور د. أنثوني ولف

قللالللت اللجنة املللشللرفللة على قرية 
صباح األحمد التراثية إن مشاركات 
دول مجلس التعاون اخلليجي سنويا 
في فعاليات وأنشطة مهرجان املوروث 
الشعبي اخلليجي الفتة ومتميزة سواء 
من خالل األجنحة التراثية أو احلضور 
اجلماهيري الكبير أو على مستوى 
مسابقات املهرجان املتمثلة في منافسات 
اخللليللول واالبلللل والللصللقللور واالغللنللام 

واملسابقات الرياضية.
وأشارت اللجنة في تصريح صحفي 
إلللى احلللرص الللذي تبديه دول مجلس 
التعاون اخلليجي في التواجد واملشاركة 
واملنافسة في مهرجان املوروث الشعبي 
اخلليجي، مما أكسبه زخما جماهيريا 
الفللتللا طلللوال مللواسللملله املللاضلليللة، حيث 
يحظى املتسابقون اخلليجيون في 
نصيب وافر باملشاركة في املسابقات، 
والذين مينحون املهرجان بعدا تنافسيا 
جميال فللي اللحمة اخلليجية وقيم 
التواصل واأللفة واحملبة التي تربط 

البيت اخلليجي.
وثمنت اللجنة املشاركة الالفتة في 
املهرجان من قبل األشللقللاء في اململكة 
العربية الللسللعللوديللة، دوللللة اإلملللارت 
العربية املتحدة، دولللة قطر، سلطنة 
عمان، مملكة البحرين، مؤكدة أن عملية 
تسجيل املشاركني في املهرجان حاليا 
تشهد توافد عدد الفت من املتسابقني من 
أبناء دول مجلس التعاون اخلليجي 

للمشاركة في مسابقات املوسم املقبل.
وذكرت اللجنة أن املشاركة اخلليجية 
الرسمية والشعبية املتميزة في املهرجان 
كل عام جتسد وحللدة الصف والتالحم 
بني ابناء دول مجلس التعاون اخلليجي، 
متوقعة أن يكون املوسم السادس من 
املهرجان ذو كثافة كبيرة من املشاركة 
اخلليجية سواء على مستوى املتسابقني 

او احلضور اجلماهيري.

يذكر أن مهرجان املللوروث الشعبي 
اخلليجي سينطلق يللوم الثالثني من 
الشهر اجلللاري في قرية صباح االحمد 
الللتللراثلليللة فللي الللسللاملللي »كلليلللللو 59«، 

ويحظي املهرجان سنويا مبكرمة أميرية 
سامية من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح، وباتت 
الللقللريللة اللليللوم معلما سياحيا تدخل 

البهجة والسرور في قلوب أهل الكويت 
واخلليج من خالل االستمتاع في اجواء 
وفللعللاللليللات املللهللرجللان على مللدى عدة 

شهور متواصلة.

حضور خليجي الفت في فعاليات مهرجان املوروث الشعبي

قرية صباح األحمد التراثية

قللال وزيلللر الللعللدل ووزيلللر األوقلللاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار الدكتور 
فهد العفاسي أمللس االثنني أن امللتقى 
الللوقللفللي ال25 سيسلط الللضللوء على 
إجنللازات ومشاريع األمانة وريادتها 
الوقفية على مدى ربع قرن وسيحظى 
برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.  
 وأضللللاف الللعللفللاسللي فللي تصريح 
صحفي ان امللتقى الذي تنظمه االمانة 
الللعللامللة لللالوقللاف حتللت شللعللار )ربللع 
قللرن.. في خدمة الللوقللف( يومي 19 و 
20 مللن الشهر اجللللاري سيشارك به 
عللدد مللن اجلللهللات الرسمية واألهلية 
واملللؤسللسللات وعلماء واكللادميلليللني من 

دول عربية وإسالمية وأجنبية عدة 
الى جانب مشاركة مختصني في مجال 
الوقف والعمل اخليري واإلنساني داخل 

الكويت وخارجها. 
  وبللني ان األمللانللة العامة لألوقاف 
بصفتها اجلهة الرسمية املسؤولة عن 
ملف األوقلللاف فللي الكويت تنظم هذا 
امللتقى انطالقا من رؤيتها املعاصرة 
لتفعيل الدور التنموي للوقف اإلسالمي 
وتوجيه قللدراتلله الفعالة نحو تنمية 
املللجللتللمللع والللنللهللوض بللله فلللي جميع 

املجاالت.
وذكر أن الندوات واحللقات النقاشية 
للملتقى ستدور حول شعار امللتقى الذي 
تترجمه محاوره الرئيسية وهي األمانة 

العامة لألوقاف إدارة حكومية بشراكة 
مجتمعية والللوقللف تللاريللخ وحضارة 

ومناذج خيرية وتطوعية عاملية.
وأعللرب العفاسي عن خالص الشكر 
والللتللقللديللر لسمو ولللي العهد الشيخ 
نواف األحمد على رعايته الكرمية لهذا 
امللتقى وغيره من امللتقيات السابقة 
الللتللي دائللمللا حتظى بللرعللايللة واهتمام 
سموه.وأشاد مبساهمات االمانة العامة 
لللالوقللاف االيجابية واملللتللواصلللللة في 
إغاثة املنكوبني من الكوارث واحلروب 
واملللجللاعللات بالتعاون مللع مؤسسات 
الدولة الرسمية منها وزارة اخلارجية 
واللجنة الكويتية املشتركة لالغاثة 

وبيت الزكاة.

العفاسي: ملتقى الوقف الـ25 يسلط الضوء  
على ريادة األمانة العامة لألوقاف

شعار امللتقى

منتجات من اململكة العربية السعودية

تتمات

أردوغان
اليوم فعاليات مبناسبة مئوية انتهاء احلرب العاملية 

األولى في 11 نوفمبر من عام 1918.
وبنّي أن هذه الفعاليات تذّكر بالدروس والعبر، التي 
يجب استخالصها من احلرب العاملية األولى، ومناقشة 
تأثيرات تلك احلللرب على العالم احلللالللي، فضاًل عن 
تبادل اآلراء حول اخلطوات التي ينبغي على اإلنسانية 
اتخاذها من أجل احليلولة دون وقوع حللوادث مماثلة 
في املستقبل. وأّكللد الرئيس التركي أن احلرب العاملية 
األولى، التي سّماها البعض بل”احلرب التي سُتنهي كل 

احلروب”، كانت مسألة حياة وموت بالنسبة إلى تركيا.
وتابع أردوغلللان: “استذكر باحترام أجدادنا الذين 
هزموا أحدث وأقوى اجليوش في تلك املرحلة في جناق 
قلعة وكوت العمارة والعديد من املناطق، وأهللدوا لنا 
أراضلللي تركيا احلالية كوطن مضحني بأنفسهم في 
واحدة من أكثر الفترات احلرجة في تاريخنا، مبن فيهم 
جدي كمال بن مصطفى الذي استشهد في معركة صاري 

قامش«.

وأعرب عن اعتزازه كحفيد أحد الشهداء حيال متثيل 
بلده في الفعاليات املقامة بباريس.

ولفت إلى أن احلللرب الدموية التي انتهت قبل 100 
عام، أظهرت بشكل صريح نتائج االستعمار والتوسعية 

والعدائية على البشرية.
وأضللاف: “األخطاء التي ارتكبت في مسألة تأسيس 
النظام عقب هذه احلادثة، أسست مع األسللف لشروط 
احلللرب العاملية الثانية، لتتسبب بوقوع مللآس لم ير 

التاريخ مثياًل لها«.
وشللّدد أردوغللان على أنه ال ميكن احلديث في مئوية 
انتهاء احلللرب العاملية األولللى عن انتهاء الصراعات 
بالكامل. وبللنّي أن من أكثر املللؤشللرات امللموسة على 
ذلللك، الفوضى وخطر اإلرهللاب املتصاعد في اجلارين 
اجلنوبيني العراق وسوريا، واجلهود الرامية لتشريد 
الفلسطينيني واالنتزاع املمنهج للمتلكات في فلسطني 
منذ عشرات األعللوام. وقال أردوغللان إن احلرب العاملية 
األوللللى جلبت معها بعض الكيانات السياسية ذات 
اإلشكالية وفًقا للحدود التي رسمتها القوى العظمى 
في تلك املرحلة باملسطرة. ولفت إلى أن هذه الكيانات 
السياسية لم تستطع بناء روابط قوية مع الشعوب التي 

حكمتها، ما أدى إلى اقتران ذكر مناطق الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا طيلة القرن الل20 باألنظمة االستبدادية 

واالنقالبات العسكرية وحكومات األقلية.
وأوضللح أن األطلللراف الداعمة لألنظمة اإلقصائية 
املللذكللورة على مللدى أعللللوام، استنفرت مللن أجللل منع 
احلركات الشعبية الدميقراطية التي سميت بل”الربيع 
الللعللربللي«. وتعهد مبللواصلللللة تللقللدمي املللسللاهللمللات من 
أجل األمللن والسالم عبر دعم احلكومات الدميقراطية 
والتحررية والتي متثل اجلماهير في منطقة الشرق 

األوسط.

لضمان احملافظة
الكويتي والقوات الفرنسية من خالل التدريب اجلماعي 
لضمان احملافظة على مستوى األداء ورفع الكفاءة القتالية 
جلميع صفوف القوات املسلحة.   وأضاف أنه سوف يتخلل 
التمرين بعض الرمايات بالذخيرة احلية في مجمع ميادين 
الرماية في منطقة االديرع الواقعة شمال غرب البالد خالل 

الفترة من 17 حتى 29 نوفمبر اجلاري.

تتمات


